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Pkt. 16 Formandens meddelelser
Maksimale ventetider på kræftområdet
Formanden orienterede om den seneste tids presse om området, og konstaterede opbakning til Danske Regioners linje i pressemeddelelse, der udsendes efter bestyrelsesmødet.
Kommissorium for et styringseftersyn
Formanden orienterede om det kommissorium for styringseftersynet, som regeringen offentliggjorde den 27. juni 2017.
På bestyrelsesmødet den 14. september 2017 vil bestyrelsen få mulighed for at
drøfte styring.
Efteruddannelse af speciallæger
Formanden orienterede om, at bestyrelsen vil få mulighed for at drøfte efteruddannelse af speciallæger på bestyrelsesmødet den 14. september 2017.
Ny opgave til regionerne
Formanden orienterede om, at regeringen forventes at foreslå, at kompetencen til at tillade anvendelse af forurenede arealer flyttes fra kommunerne til
regionerne.
Borgernes Sundhedsvæsen
Formanden orienterede om, at der i regi af Borgernes Sundhedsvæsen afholdes
en konference den 1. september 2017 med fokus på borgernes forventninger
og adfærd i fremtidens sundhedsvæsen.
Program for konferencen blev omdelt.
Ferielovsudvalget
Formanden orienterede om, at Ferielovsudvalget har afleveret en betænkning
til regeringen, hvor der lægges op til en ny ferieordning med samtidighedsferie.
Aflysning af bestyrelsens møde den 16. november 2017
Formanden orienterede om, at bestyrelsesmødet den 16. november 2017 aflyses.
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Pkt. 17 Godkendelse af åbent referat af møde den 15. juni 2017 i Danske Regioners bestyrelse
Bestyrelsen godkendte referatet.
Pkt. 18 Assisteret reproduktion i speciallægepraksis
Bestyrelsen godkendte, at der fastlægges samme serviceniveau for assisteret
reproduktion i speciallægepraksis, som er gældende for sygehusene, jfr. § 1a i
lov om assisteret reproduktion.
Resumé
Der har været rejst tvivl om lovgivningen vedrørende assisteret reproduktion i
speciallægepraksis. Sundheds- og Ældreministeriet har i den forbindelse oplyst,
at regionerne kan aftale et serviceniveau i speciallæge-praksis, som dog ikke
må ligge under det serviceniveau, som er gældende for sygehusene. Det anbefales derfor, at der fastlægges et serviceniveau svarende til serviceniveauet på
sygehusene.
Pkt. 19 Aftale med Rigspolitiet om lægelige ydelser herunder blodprøvetagning
Bestyrelsen godkendte aftale med Rigspolitiet om lægelige ydelser, herunder
blodprøvetagning.
Resumé
Rigspolitiet og regionerne har fået hjemmel til at indgå aftale om, at politiet kan
benytte hospitalernes personale til at foretage blodprøvetagning af spiritusbilister. Aftalen vil betyde, at politiet afregner med regionen frem for at afregne
med den enkelte læge.
Pkt. 20 Høring vedrørende forslag til lov om databeskyttelse (supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne)
Bestyrelsen godkendte høringssvar om forslag til databeskyttelseslov.
Resumé
Justitsministeriet har sendt forslag til databeskyttelseslov i høring som led i forberedelserne til EU-forordningen om databeskyttelse, der træder i kraft den 25.
maj 2018. Databeskyttelsesloven regulerer sammen med EU-forordningen
principperne for adgangen til persondata og afløser den gældende persondatalov. For regionerne har balancen mellem hensynet til den enkeltes privatliv og
muligheden for at bruge data til udvikling og drift af sundhedsvæsenet stor be-
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tydning. Forordningen og lovforslaget læner sig op ad den eksisterende lovgivning, men lægger også op til nyskabelser blandt andet i forhold til at kunne anvende data indsamlet til forskning direkte i patientbehandlingen.
Pkt. 21 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven (udvidelse af perioden for drift af regionsklinik samt forenklet overdragelse af
ydernumre)
Bestyrelsen godkendte høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af
sundhedsloven.
Resumé
Regeringens lægedækningsudvalg præsenterede i januar 2017 udvalgets anbefalinger. Regeringen og alle Folketingets partier har efterfølgende indgået en
politisk aftale, som følger op på flere af udvalgets anbefalinger.
To anbefalinger kræver en ændring af sundhedsloven. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven er derfor sendt i høring hos Danske Regioner.
Høringssvaret er fremsendt den 14. august 2017 med forbehold for politisk
godkendelse.
Pkt. 22 Høring vedrørende forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk
cannabis
Bestyrelsen godkendte høringssvar over forslag til lov om forsøgsordning med
medicinsk cannabis.
Resumé
Sundheds- og Ældreministeriet har fremsendt høring over lovforslag til forsøgsordning med medicinsk cannabis. Med lovforslaget implementeres den politiske aftale, som blev indgået i Folketinget i efteråret 2016. Formålet med forsøgsordningen er at sikre, at personer med bestemte behandlingsindikationer
kan behandles med medicinsk cannabis ordineret af en læge, fremfor at de skal
medicinere sig selv med ulovlige produkter.
Der mangler imidlertid viden om bl.a. dosis, effekt og bivirkninger. Danske Regioner forslår derfor i sit høringssvar, at der iværksættes et protokolleret klinisk
forsøg med de patienter, der indgår i forsøgsordningen. Herudover foreslås det,
at det alene er speciallæger inden for de relevante specialer, som kan ordinere
produkterne.
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Danske Regioner har fremsendt høringssvar den 11. august 2017 med forbehold for politisk behandling.
Pkt. 23 Evaluering af Folkemødet 2017 og bevilling til 2018
Bestyrelsen evaluerede dette års folkemøde.
Bestyrelsen besluttede, at der fra bestyrelsens pulje i 2018 bevilges 350.000 kr.
til næste års aktiviteter på Folkemødet samt 200.000 kr. til sponsorering af Folkemødet.
Resumé
Det 7. folkemøde fandt sted den 15.-18. juni 2017. Danske Regioner stod for et
aktivt debattelt, hvor den store LEGO-event torsdag ”Kan man bygge et hospital
på en dag?” gav en helt ny form for liv i teltet. De øvrige 19 debatter strakte sig
over en bred vifte af regionernes ansvarsområder, og gav et afvekslende og
spændende program. Borgere, regionspolitikere, ministre, MF’ere, interesseorganisationer, skoleelever, erhvervslivet og mange flere deltog undervejs. For at
fastholde et naturligt samlingspunkt og sikre regionernes synlighed på Folkemødet foreslås det, at fortsætte efter samme grundlæggende format næste år.
Pkt. 24 Status på indkøbsområdet 2016
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Overordnet vurderes det, at der er god fremdrift på indkøbsområdet, hvor der
fortsat opnås vigtige resultater. Der er dog tale om ambitiøse målsætninger, og
flere områder vil kræve fortsat øget fokus i det kommende år.
Samarbejdet har taget udgangspunkt i at høste de laveste frugter først, og det
bliver formentlig mere komplekst fremover. En fastholdelse af frem-driften fordrer derfor øget samarbejde og mere strategisk tilgang til udvælgelse af fælles
udbudsområder, hvilket kan føre til øget specialisering mellem regionerne.
I ØA18 blev det bl.a. aftalt at styrke det tværoffentlige samarbejde, herunder
at lave flere tværoffentlige indkøb samt at se på regionalt medejerskab af SKI
(Staten og Kommunernes Indkøbsservice). Det indgår desuden i ØA18, at regionerne fremadrettet skal afrapportere årligt på besparelsesmålet samt fremdriften i implementeringsplanerne for indkøb af tjenesteydelser.
Pkt. 25 Anvendelse af Fælles Medicinkort i 2. kvartal 2017
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Bestyrelsen bad på mødet den 15. december 2016 om at modtage kvartalsvise
monitoreringer af anvendelsen af Fælles Medicinkort i de fem regioner opgjort
på henholdsvis indlagte og ambulante patienter.
Nærværende opgørelse er den anden kvartalsvise afrapportering, og viser en
gennemsnitlig regional anvendelsesprocent på indlagte patienter på 74 procent
og ambulante patienter på 60 procent i 2. kvartal 2017.
Målsætningen er, at regionerne skal opnå 90 procents anvendelse af Fælles
Medicinkort for både indlagte og ambulante patienter med udgangen af 2017.
Pkt. 26 Forenklingsudvalg på erhvervsfremmeområdet
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regeringen har nedsat et forenklingsudvalg, der skal udarbejde en konkret model for den fremtidige erhvervsfremmeindsats. Danske Regioners fem forslag
til et fokuseret, forenklet og forbedret erhvervsfremmesystem vil være grundlaget for Danske Regioners bidrag til udvalgets arbejde.
Pkt. 27 Regionernes arbejde med jordforurening i 2016
Bestyrelsen tog redegørelsen om regionernes arbejde med jordforurening ”I
bund og grund” for 2016 til efterretning.
Resumé
Regionerne har udarbejdet en samlet redegørelse for indsatsen mod jordforurening i 2016. Der blev brugt 424 mio. kr. Heraf gik ca. halvdelen til fortsat at
sikre rent grundvand som grundlag for vores vandforsyning. Screeningen af forureninger, der alene truer overfladevand, er nu mere end halvvejs gennemført.
Regionerne har fortsat fokus på udvikling af nye metoder, der sigter på bedre
og billigere løsninger og på at skabe vækst og nye arbejdspladser.
Pkt. 28 Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
 Rigsrevisionens forundersøgelse af ulighed i behandling på hospitalerne
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Partnerskabsaftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017- 2020
NemID app til mobile enheder
Implementering af information om nye patientrettigheder
Børns rettigheder i psykiatrien

Pkt. 29 Næste møde
Næste møde afholdes torsdag den 14. september 2017, kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
Pkt. 30 Eventuelt
-
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